
Okirat-minta 

nyílt végű befektetési alap befektetési jegyéhez 
 

zárt végű alap nyílt végűvé alakításából adódó 

változás miatti Okirat-csere esetén 

----------------------------------------------------------------------------------- 
A kibocsátó az Okiratot az adott értékpapírra vonatkozó jogszabályi előírásoknak  
megfelelő adattartalommal köteles kiállítani. Jelen Okirat-minta a KELER Zrt. által összeállított,  2009. május 8-tól alkalmazott 
segédlete.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Okirat 

dematerializált befektetési jegyről 

 

1. Az alapkezelőre vonatkozó adatok: 

 teljes név:  

 rövid név: 

 székhely: 

 cégjegyzékszám: 

 az Okiratot aláíró(k) adatai: 

 az első aláíró neve: 

 képviseleti jogának alapja (beosztása): 

 a második aláíró neve: 

 képviseleti jogának alapja (beosztása): 

2. A befektetési jegy kibocsátásáról szóló döntés: 

 a kibocsátásról szóló döntés jellege: 

 a kibocsátás időpontja: 

3. A befektetési alap átalakításáról szóló döntés: 

 az átalakításról szóló döntés jellege: 

 az átalakításról szóló döntés időpontja: 

4. A befektetési alap adatai: 

 az átalakítás előtt: 

 az alap elnevezése: 

 típus (nyilvános/zártkörű): 

 fajta (nyílt végű/zárt végű): zárt végű 

 futamidő pontos dátummal meghatározva (tól-ig):  

 az átalakítást követően: 

  az alap elnevezése: 

 típus (nyilvános/zártkörű): 

 fajta (nyílt végű/zárt végű): nyílt végű 

 futamidő (amennyiben határozott futamidejű, a pontos tól-ig dátum megadása):  

5. A befektetési jegy sorozatra vonatkozó adatok: 

 az átalakítás előtt: 

 elnevezés: 

 ISIN-azonosító: 

 névérték és devizanem: 

 értéknap: 

 a tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a befektetési jegyhez fűződő, a befektetési alap kezelési szabályzatában 

meghatározott jogai:  

 a forgalomképességre vonatkozó adatok: 

 a hozam és tőkefizetéshez kapcsolódó adatok: 

 egyéb jogok: 

 az átalakítást követően: 

 elnevezés: 

 ISIN-azonosító: 

 névérték és devizanem: 

 a tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a befektetési jegyhez fűződő, a befektetési alap kezelési szabályzatában  

meghatározott jogai:  

 a forgalomképességre vonatkozó adatok: 

 a hozam és tőkefizetéshez kapcsolódó adatok: 

 egyéb jogok: 

6. Az Okirat-cserére vonatkozó adatok: 

 okirat-csere oka: 

 okirat-csere napja:  

 átalakítás napja: 
 

 

 
A jogszabály által kötelezően előírt tartalmi kellékeken felüli adatok: 
 
zárt végű befektetési jegy sorozat darabszáma:  
zárt végű befektetési jegy sorozat össznévértéke:  

 
Jelen Okirat nem minősül értékpapírnak. 
 

Az Okirat kiállításának helye és napja:      

 
 [Az alapkezelő cégszerű aláírása] 
 P.H. 


